معرفتشناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی
نرگس اسکویی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی بناب
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(از ص  143تا )160
تاريخ دريافت مقاله ،1314/1/52 :تاريخ پذيرش مقاله1312/1/30 :

چکیده
هزل تعلیمی را میتوان يکی از مهمترين ارکان ادب تعلیمی فارسی (بهويژه بعد از سنايی) بهشمارآورد.
اين طنز؛ اغلب روايی ،ريشخندزن ،تلخ ،گاهی خارج از دايرۀ اخالق ،هنجارشکن ،تأثیرگذار و در نهايت
هدفمند و معناگراست .اين پژوهش ،ژرفساختِ فکری هزل تعلیمی را در سخن سنايی جستوجو
میکند .سنايی مهمترين وظیفۀ آدمی را در جهان کسب معرفت میداند .به اعتقاد سنايی ،تنها راه
رسیدن به اين هدف ،انقیاد بیچونوچرا به تعالیم قرآنی و راهنمايیهای دينی است ،امّا انسان مغرورانه
دوستتر میدارد که اين مسیر را با تکیه بر قوای ادراکی خود بپیمايد و از آنجا که اين حواس برای
کسب چنین معرفتی ناکارآمد است ،آدمی به خطاهای معرفتی فراوان دچار میشود و به بیراهه میرود،
امّا همچنان توهم معرفت دارد؛ بدينسان ،موقعیتی دوگانه و مضحك ايجاد میشود .هزل تعلیمی سنايی
در مرز باريك بین شناخت و توهمِ شناخت ساخته شده است و هدف اصلی او از ساختن چنین حکايات
و تمثیالت طنزآلود ،تذکر خطاهای معرفتی آدمی به اوست؛ بنابراين ،میتوان گفت اغلب طنزهای سنايی،
مبتنی بر ديدگاه معرفتشناختی وی و فلسفۀ اسالمی است و براساس خردهگیریها و اعتراضات فراوان
او به تکیۀ آدمی بر قوای ادراکی و حواس ناکارآمد خود ،برای رسیدن به معرفت و درک حقیقت ساخته
شدهاند.

واژههای کلیدی :معرفتشناسی ،هزل تعلیمی ،سنايی ،قوای ادراکی ،شناخت ،توهم شناخت.
 .1رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

noskooi@yahoo.com
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 .1مقدمه
هزل تعلیمی يکی از روشهای ابداعی سنايی در شعر برای پیشبرد اهداف تربیتی و نیز
انتقادی است .سنايی عالوه بر آنکه از تعالیم قرآن ،احاديث ،فلسفه و کالم اسالمی برای آموزش
صحیحترين مسیر زندگی برای رسیدن به رستگاری سود میجويد و انسان و جوامع انسانی را به پايبندی
بیقیدوشرط به اصول دين و زندگی زاهدانۀ دينمدارانه فرامیخواند ،بسیار متعصبانه و گاهی پرخاشگرانه،
ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را سرزنش و به زبان تمثیل و گاه در شکل حکايت و
مطايبه ،اين معضالت اخالقی ،فرهنگی ،فکری و اجتماعی را نقد میکند و بدينگونه
هزل و هجو را که تا پیش از اين فقط ساحتی برای مبارزه و مخاصمۀ اهل ادب با زبانی
کامالً بیادبانه بود ،برای نخستینبار از آن بهعنوان ابزاری کارساز و قدرتمند برای تخريب
1
و بهسازیِ همزمان استفاده میکند و نام «هزل تعلیمی» را برای آن برمیگزيند.
اين شیوه بعد از سنايی در آثار بزرگان ادب فارسی؛ چون مولوی ،سعدی ،عبید،
حافظ و ...بیشتر دنبال میشود و هزل و طنز به يکی از شیوههای متداول ادبیّات برای
رويارويی با مفاسد و مقابح حوزههای گوناگون فردی و اجتماعی زندگی انسان تبديل
میگردد؛ روشی که مخاطبپسند ،سرگرم کننده ،نیشزننده و درعینحال آموزنده است.
«سقمونیای شکرآلوده» نامی است که سعدی شیرازی بهدرستی بر اين حربۀ ادبی نهاده
5
است.
يکی از مهمترين موضوعات تعلیمی در سخن سنايی ،لزوم همّت آدمی در يافتن معرفت است.
نخستینبار واژۀ «معرفت» در فلسفۀ سقراط به روايت افالطون بهکاربرده شد؛ بهطوریکه فیلسوفانِ پس
از او تحتتأثیر افکارش قرارگرفتند و آن را «باور صادقۀ موجه» )(True Justified belief
تعريف کردند .جانالک ) (John Lockeدر رسالهای از واژۀ «فهم» ) (Understandingاستفاده کرده و
به اين لحاظ ،معرفت را به معنايی گستردهتر از باور صادقۀ موجه دانسته است؛ زيرا
اصطالح فهم ،هم تصورات و هم تصديقات را دربرمیگیرد ،درحالیکه واژۀ «شناخت»
شامل تصورات نیست .سقراط و افالطون واژههای علم و شناخت را به معانی مختلف
بهکاربردهاند؛ بهطوریکه گاهی آن را در مقابل اصطالح «جهل» و گاهی «خطا» و يا «ظن»
قراردادهاند (پالك .)52-54 :1335 ،معرفتشناسی ) (Epistemologyشاخهای از فلسفه
است که بهعنوان نظريۀ چیستی معرفت و راههای حصول آن معرفی میشود (شمس)10 -6 :1332 ،؛ به بیان
ديگر ،پژوهش در زمینۀ پرسشهايی دربارۀ امکان معرفت و چیستی آن است (آئودی:1336 ،
 .)12مراد سنايی از معرفت ،همان معنای مطلق معرفت است که در مقابل جهل قرارمیگیرد ،امّا بهجهت
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رويکرد زاهدانه و متصوفانهاش به معرفت ،بر مسائل فلسفی و ماوراءالطبیعی بیشتر تأکید
میورزد:
جمع کرد از پــــــی تو بیش از تــو

آنچــــه اسباب تـــــوســت پیش از تــــو

آفريـــــدت ز صنــــــع در تــکلیف

کـــــرد فضلش تـــــرا به خـــود تعـــريف

گفت گنجــــی بُـــــدم نهانـــی مـن

خُلـــقالخلـــق تا بــدانــــــــــی مــــن
(سنايی)30 :1332 ،

بدينلحاظ معرفت در شعر سنايی ،اغلب در تضاد با تصورات و ظنّ و گمان استفاده
شده است .از منظر وی ،مهمترين آفت چنین معرفتی ،توهم رسیدن به معرفت است؛
آنگاه که آدمی ،فريفته به خود و تمام توانايیهای معرفتی خويش ،سرمست از گمانِ
يافتن و فهمیدن همۀ معارف عالم و بیخبر از کجرویهای حس و عقل و ظنّ و خیال،
بر آنچه به غلط ادراک کردهاست ،پای میفشارد و مینازد .در واقع ،يکی از مؤثرترين
موقعیتهای خلق کمدی ،احوال آدم جاهلی است که بهرغم بیخبری و جهالتش دربارۀ
موضوعی ،خود را دانای کل میشناسد و بدتر و مضحكتر آن که بر جهالت خود نیز
مصرّ است و با گردن افراشته ،طاووسوار بر صحنۀ خودنمايی و ادعا جلوه مینمايد:
هیــچ ناديـــده عالـــــم معنـــی

معرفت را چــــــــرا کنـــی دعـوی؟
(همان)301 :

در همین نقطه و بر سر همین مرزِ باريك معرفت و توهمِ معرفت است که يکی از
زيباترين موقعیّتهای طنز در شعر تعلیمی رخ مینمايد و شاعر زيرک و رُکگويی چون
سنايی ،نخستین کسی است در ادب فارسی که پردههايی از اين حماقت پايانناپذير
آدمی را به رخ میکشاند و با آوردن تمثیلها و حکايتهايی در اين موضوع ،اين
خصیصۀ بشر را نقد و هجو میکند:
آدمـی ســر به ســـر همـــه آهـــوست

ظـنّ چنــان آيـــدش که بس نیکــوست
(همان)522 :

او زيرکانه و سخرهآمیز معتقد است در چنین جهانی لبريز از جهالت و تکبّر ،آدمیزاده چنان گمراه
است که حتی سمبل گمراهی و راهزنی (ديو) از ترس او بر خود الحول میخواند:
در جهانــی که طبــع بـــر کــار است

ديـــــو الحــولگـــوی بسیـــار است
(همان)111 :

به اعتقاد سنايی تکلیف آدمی در اين جهان رفتن در پی معرفت است ،امّا بشر با
وجود علم بدين موضوع ،تنبالنه به جای تکیه بر اصول معرفت که راهنمايی الهی و
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دينی است ،بر حواس محدود و قوای باطنی ناکارآمد خود اتّکا میکند و همین اطمینان
جاهالنه است که آدمیِ متوهم بر وصول به معرفت را در معرض ريشخند زيرکان و
واصالن حقیقی مینشاند .اغلب موقعیّتهای طنز آثار سنايی از توهم شناخت آدمی
خلق میشود؛ بنابراين ،مسئلۀ اصلی اين پژوهش ،بررسی معرفتشناختی طنز تعلیمی
سنايی و يافتن ارتباط احتمالی موجود در اين طنزها و نظريّات موجود در فلسفۀ اسالمی دربارۀ قوای
باطنی ادراکی آدمی است.
پیش از اين ،انديشههای فلسفی و کالمی سنايی را پژوهشگرانی چون اسداللهی
( )1336در مقالۀ «بازتاب انديشههای کالمی شیعه در آثار سنايی غزنوی» ،احمدی و
ديگران ( )1336در مقالۀ «انديشۀ کالمی سنايی در باب عرش و استوا» و کاکهرش
( )1333در مقالۀ «تأثیر انديشههای کالمی غزالی بر آرای سنايی» بررسی کردهاند.
همچنین پارسانسب ( )1333کارکرد دوگانۀ عقل را بهعنوان يکی از قوای مدرکۀ باطنی،
در مقالۀ «از عقل ناصر خسرو تا عقل سنايی» تبیین کرده است و طنز تعلیمی سنايی از
جهت ساختاری و موضوعی در آثار کسانی چون خاتمی ( )1313در مقالۀ «طنز روايی و
کاربرد عرفانی آن در حديقه» و طغیانی ( )1311در مقالۀ «جنبههای تعلیمی مثنوی حديقه
سنايی» تجزيه و تحلیل شده است ،امّا تاکنون پژوهشگران ،هزل تعلیمی سنايی را از
جهت معرفتشناختی و از ديدگاه فلسفه و کالم اسالمی کنکاش نکردهاند.
از آنجايی که شعر سنايی در زمینۀ بهرهمندی از آرای متکلمان اسالمی و نیز بهجهت ابداع هزل
تعلیمی ،شعری مَبدا و مُبدع در ادبیّات فارسی بهشمارمیآيد ،برای شناخت وجوه
مختلف فکری وی ،انجامدادن پژوهشی در زمینۀ معرفتشناسی طنز تعلیمی سنايی
ضروری مینمايد که اين پژوهش آن را هدف قرارداده است.
 .2بحث و بررسی
طنزپردازان بزرگ همواره کوشیدهاند تا با بزرگنمايی عیوب و برجستهسازی زشتیهای
جوامع انسانی ،ضمن روشنگری و نمايش اختالف بین «آنچه بايد باشد» و «آنچه هست» ،انسان و
جامعه را به بهبود و سالمت نظری و عملی سوق دهند.
«طنز در اصطالح ،هنری است که انسان در تالش برای دگرگونساختن جهان بهدستمیآورد و همیشه
به شکل کنش و واکنش و در نتیجۀ نگاه وی به محیط و واقعیّت (بهطور خاص) نمود
پیدا میکند .طنز راستین که از حوادث واقعی زندگی نشئت گرفته و مبتنی بر
واقعیت های زندگی بوده ،ضمن دادن تصوير هجوآمیزی از جهات منفی زندگی ،معايب
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و مفاسد حقايق تلخ مختلف فردی و اجتماعی را بهصورتی اغراقآمیز ،يعنی زشتتر و
بدترکیبتر از آنچه هست ،نمايش میدهد و از اين طريق ،تضاد عمیق وضع موجود با
انديشۀ يك زندگی عالی و مألوف را آشکار میسازد» (صدر.)2 :1311 ،

بنابراين ،طنز هدفی استعاليی در ذات خود دارد .وظیفۀ طنز ،تشخیص و نمايش بیماریهای فردی
و اجتماعی است .طنز حقیقی ،معجونی از نیش و نوش را ماند؛ نوش آن ،لطیفه و نیش
آن ،انتقاد است.
سنايی با آگاهی کامل از کارکرد طنز به سراغ آن رفته است و با اين وسیله ،به رسالت هنرمندانۀ خود
در نشاندادن يکی از عیوب اساسی انسانها طی تاريخ بشری اشاره کرده است؛ يعنی
خیال يا توهم دانايی در عین نادانی .برای شناخت سرچشمههای فکری و اعتقادی هزل
تعلیمی در سخن سنايی ،بهعنوان نخستین رهرو در اين مسیر ،در آغاز ،بر انديشههای
سنايی دربارۀ شناخت ،کسب معرفت و قوای ادراکی مروری خواهیم داشت.
 .1-2اهمیّت معرفت و ادراک حقیقت از دیدگاه سنایی

سنايی غزنوی وظیفۀ آدمی در اين جهان و اصالً هدف از آفرينش او را کسب معرفت
میداند و معتقد است آدمی تنها وقتی میتواند بر بقیۀ کائنات برتری يابد و شايستۀ
مقام خلیفةاللهی در عالم شود که خود را به گوهر معرفت آراسته و خانۀ دل را به چراغ
معارف نورانی سازد .تنها در اين صورت است که آن گوهر غیبی و خلیفهزادگی آدمی از
3
حالت بالقوه به فعلیّت درخواهد آمد و آدمی ،شايانیِ نام آدمیّت را خواهد يافت.
سنايی به تبعیّت از انديشههای عرفانی برای روح آدمی ارزشی فراتر از حدود اين
عالم قائل و معتقد است که انسان به واسطۀ برخورداری از چنین امتیاز بینظیری ،از
همۀ موجودات اين جهان باالتر و ارجمندتر است 4.به نظر سنايی آدمی برخالف هدفی
که برای آن آفريده شده است ،در اين دنیا به دنبال خواستههای دلش میرود و از کسب
شناخت و معرفت فرسنگها دور میماند و چون هیچ شناختی از خود و جهان و
خدايش ندارد يا بدتر از آن ،چون تصوری نادرست از اين مفاهیم در ذهن دارد ،تبعاً از
هنجار آدمی باز میماند:
چیستی؟ مرغی؟ ستوری؟ آدمستی؟ بازگــو

ور به راه آدمی ،چـون آدمت هنـــــجار کـو؟
(سنايی)510 :1310،

او بر منشِ اين دسته آدمیان خرده میگیرد و معتقد است که هیچکس بويی از
معرفت و شناخت نبرده است و همگان از باد غرور و نخوت خیال انباشتهاند:
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هــر کــه را بینــی پــــــر بــاد ز کبـــر

آن نــه از فربـــــــــــــهی ،آن از ورم است
(همان)26 :

اغلب ،نیش طعنه و انتقاد سنايی به کجفهمی و ناآگاهی ،نه به سمت جاهالن و عوام
مردم ،بلکه متوجۀ عقالی جوامع و آنانی است که داعیهدار خرد و شناختاند و خود را
سرآمد فرزانگی و دها میدانند .سنايی به تندی و بدون اغماض اين چنین افراد را مالمت میکند و همۀ
اعمالشان را بیهوده و از سر دنیاخواهی و ناآگاهی میداند و فاصلۀ آنان را تا حقیقت
بسیار میبیند:
هیچ ناديـــــــــــده عالم معــــــــــنی

معرفـــــت را چــــــــــــــرا کنی دعوی؟
(سنايی)301 :1332،

از اين منظر ،آنکه ساده و صادقانه میزيد و ادعايی در کسب معارف ندارد ،ایبسا
توفیق هدايت شامل حالش شود و راهی به دهی يابد ،امّا آنکه با سری پر باد و چشمی
پر از مستی غفلت ،خیال و ظنِّ رسیدن به کنه حقايق را در سر میپروراند و خود را
واصل منتهی میشمارد ،به حکم آنکه «نرود میخ آهنین در سنگ» ،کمتر از آن لطافت
روحی و رقت قلبی الزم برای انقالب روحی و بازگشت به راه اصلی برخوردار است:
هــر کـــه از خــود زد از فضولی رای

دســت از او شسـت شـــرع بــار خــدای

در دماغــی که ديـــــــو کبــر دمـد

فهـــم قـــــــرآن از آن دمـــاغ رمــــد
(همان)503 :

سنايی معتقد است که همۀ علما ،اعم از عالمان دينی و کالمی ،ادبی و فقهی و زاهدان و فضال،
همگی در پوستۀ دانشِ خود مانده اند و به عوالم درونی معارف و گنجینۀ اسرار معرفتی
نرسیدهاند و از طرف ديگر ،اين علم دروغین خود را تنها برای ظاهرسازی و رفع نیازهای
مادی خود الزم دارند 2.پربسامدترين شکوايیهها و انتقادات سنايی در آثارش ،متوجه
آنانی است که خود را عالم ،زاهد ،فقیه ،عارف و امثال آن میدانند ،امّا هیچ بهرهای از
علم و معرفت نیافتهاند .به اعتقاد وی ،اين آفت از آنجا ناشی میشود که آدمی بیاعتنا
به راهنمايیهای الهی و دستورهای دينی و با اتکای به قوای نفسانی محدود خود ،در پی
کشف حقیقت است و همین قوای شناختی ناکارآمد ،اغلب ،او را به بیراهۀ گمراهی ،توأم
با غرور و بزرگبینی کشانده است.
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 .2-2دیدگاه سنایی دربارۀ قوای باطنی ادراکی

سنايی اطالعات گستردهای در زمینۀ کالم و انديشۀ اسالمی دارد .به باور فالسفۀ
اسالمی ،انسان قابلیّت ادراک تمامی مدرکات را دارد و تمامی موجودات نیز میتوانند
معقول و مُدرَک انسان قرارگیرند .از نظر فالسفۀ بزرگ عالم اسالم؛ نظیر فارابی ،ابنسینا
و صدرالمتألهین ،با اختالفاتی اندک در جزئیات يا محل قرارگیری و کارکرد ،قوای
ادراکی نفس حیوانی که «حواس» نامیده میشود ،به دو دستۀ ظاهری و باطنی تقسیم
میگردد؛ حواس باطنی ،آن دسته از قوای ادرکی هستند که به اندامهای ظاهری
همچون چشم و گوش نیاز ندارند .اين حواس ،مدرِک يا معین بر ادراکاند .قوّۀ ادراکی
اگر مدرک صور باشد« ،حسّ مشترک» نامیده میشود .اين قوّه خزانهای دارد که صور را
در آنها نگهداری میکند؛ آن خزانه که حافظه و مخزن صور است« ،خیال» نام دارد .اگر
قوّۀ ادراکی مدرک معانی جزئی باشد ،از آن به «واهمه» تعبیر میشود .واهمه نیز
خزانهای دارد که در آن معانی را حفظ میکند؛ خزانۀ واهمه «حافظه» نامیده میشود.
عالوه بر اين چهار قوّه ،حسّ باطنی ديگری وجود دارد که در صور و معانی حاصل در
نفس تصرف میکند و «متصرفه» نام دارد (حسینزاده.)63-23 :1335 ،
سنايی عوامل شناختی انسان را به وضوح و منطبق با نظر بزرگان اين وادی معرفی
میکند .انسان برای کسب معرفت در اين جهان ،به حواس بیرونی و قوای باطنی مجهز
شده است تا راه را از بیراهه تشخیص دهد و اگر توفیق الهی با کوشش و همّتش
همراهی کند ،شايد بتواند به سرچشمههای معرفتی نیز وصول يابد .سنايی بدون
نامبردن از حواس باطنی ،صراحتاً به کارکرد آنها اشاره میکند:
نفس کــو مــر تــــرا چــــو جان دارست

بــــی تـــو در جسم تــو بسی کار است

گـــر چــــه آن پنـــج شحنـــه بیکارند

ســـه وکیــل از درونت بیـــــــدارنـــد

آن کنـــد هضـــم و ايــن کنــــد قسمت

آن بـــــرد ثفـــل و ايــــن نهد نعـمت

آن نمايـــد ره ايـــــــن کنــــد تدبیـــر

اين شــــود حافــظ آن کنـــد تعـبیــر
(سنايی)551 :1332،

مثالً در باب خیال که از مهم ترين قوای ادراکی باطنی آدمی است و تقريباً تمام
فیلسوفان مسلمان بخشی از آثار خود را به معرفی و نقشِ شناختی آن اختصاص دادهاند،
چنین تعاريف و تعابیری وجود دارد:
«علمالخیال يکی از مهمترين ساحتهای معرفتی است که نقش اساسی در کشف و
شهود سالکان دارد .انسان با قوّۀ خیال خود ،با خیال منفصل مرتبط میشود و از آنجا
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که اين وادی عظیم ظلّ و سايۀ عقول است ،بدينترتیب ارتباط با اين ساحت نیز میسّر
میگردد» (اهلسرمدی.)20 :1331 ،

انسان بهواسطۀ همین قوّۀ خیال که ازجملۀ مهمترين قوای ادراکی اوست ،میتواند با
عالم خیالِ منفصل ارتباط يابد؛ اين ارتباط در خواب و بیداری امکانپذير است:
« ولی برای عموم مردم که اسیر و مشغول حواس و قوای خود هستند ،در حالت خواب
که بهنحوی اعراض از اين قوا حاصل میآيد ،اين ارتباط سهلالوصولتر است؛ البته عرفا
و کامالن از افراد بشر در حالت بیداری نیز بهراحتی میتوانند به آن عالم شگفتانگیز
متصل شوند» (همان.)24 :

سنايی در اين موضوع تعابیری دارد که کامالً با تعاريف و ديدگاههای دانشمندان اين
حوزه منطبق است:
آن نبینــی که چـــون به خواب شـــــوی

فــــارغ از زحمـت و عـــذاب شـــــوی

از بــــرای فـــــــــــراغـت و خــــوابـت

وز بــــــــــرای صـــــالح و اسـبـابـت

انـــدرين خاکــــــدان ز آتـــش و بــــاد

ز آرزوی تــــو بـــــــرد خـــاک نــژاد

تا تـــــرا بـــــر ســريـــر ســـرّ خــــرد

بنشانـــــد ز بهــــــر راحــت خـــــود

تـــو بــرآسوده و خــــــــــرد بـــر کـار

تــــــــو بخفتــــه درونـت او بیــــدار
(سنايی)551 :1332 ،

امّا نکتهای مهم و درخور توجه در بیانات سنايی دربارۀ اين نیروها و حواس وجود
دارد و آن اين است که خودِ اين ابزارهای شناختی آدمی ،گاه تحتتأثیر عوامل درونی و
بیرونی بیشمار ،نه تنها از هدايت آدمی در مسیر صحیح ادراکی و معرفتی بازمیمانند،
بلکه خود عاملی میشوند برای سرگشتگی و از راه ماندن آدمی؛ به بیان ديگر ،گاهی اين
قوای حقیقتياب و رهشناس ،به جای شکافتن پردهها و وانمودن حقايق ،خود حجابی
میشوند بر سر راه کشف اسرار .سنايی بارها و بارها دربارۀ خطرهای خیاالت محال
هشدار میدهد و آدمی را از گرفتارآمدن در بند انديشههای باطل پرهیز میدهد:
جـانـت را دوزخ آشیـــانــــــه مکـــن

خاطـــرت را محــالخانــــــه مکـــن

گـــــرد بیهـــــوده و محـــال مگــرد

بــــر در خانـــۀ خیـــــــــال مگــرد

از خیــــال محــــــال دست بـــــدار

تـا بــــدان بارگــــــــــه بیـابــی بـار
(همان)34 :

ابن عربی در تعريف خیال نوشته است« :وجه تسمیۀ خیال آن است که دگرگونی
صور خیال مربوط به ناظر است نه به خود شی؛ يعنی شیء رويتشده فی نفسه ثابت

معرفتشناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی111/

است و حقیقتش مبدل نمیشود ،بلکه ناظر آن شی را در صورتهای متنوع تخیل
میکند .همچین صور خیالیه ،همواره متنوع است و هرگز ثبوت بر صورتی واحد را
نمیپذيرد» (ابن عربی .)312 :1331،سنايی برای بیان اين موضوع ،از حکايت زيبا و
گويای جماعة العمیان و احوال الفیل بهره برده است که پس از او بارها ،به زبان ديگر
شاعران و نويسندگان فارسیگو نیز بهعنوان مثالی گويا در بیان محدوديتهای قوای
ادراکی و اختالف انديشهها (بهرغم وحدت حقیقت) وارد شده است:
هـــر يـکــــی ديــده جـــزوی از اجزا

همـگــان را فتـــــاده ظــــن خـطــا

هیـــچ دل را ز کلـــی آگــــــه نــــی

علــم با هیـــچ کـــــور همــره نــــی

جمـلگـــی را خیـــــالهـای محــــال

کـــرده ماننـــد غتفـــره بــــه جــوال
(همان)33 :

به عقیدۀ سنايی ،انسان در اين جهان با خیاالت و اوهام خود دربارۀ حقايق و معارف
میانديشد و تصمیم میگیرد و ازهمینروست که از رسیدن به حقیقت اصلی بازمیماند؛
برای اين منظور ،او از فهم قرآن مثال میآورد و اينکه هر کسی سعی دارد با عقل ناقص
و خیال خود آن را تفسیر و تحلیل کند:
آن يـکــی رجـــل گفتــه آن يك يـــد

بیهــده گفتــــــههـا بـبـــرده ز حـــد

و آن دگــر اصبعیــن و نقـــل و نــزول

گفتـــه و آمــــده بــــــه راه حلــــول

و آن دگـــر استـــوا عـــرش و ســريـر

کـــرده در علـــم خـــويشتــن تقديــر

يکــی از جهـــل گفتــه قعــد و جلـس

بستـــه بـــر گــردن از خیــال جـــرس

وجـــه گفتــه يکـــــی دگـــر قدمیـن

کـــس نگفتــه ورا کــــه مطلبــك ايـن

زيــن همــه گفتـــه قـال و قیــل آمـد

حـال کـــوران و حــــال پیــل آمـــد...

 ...متشابـــه بخــــــــوان در او مآويــز

وز خیـــاالت بیـهـــده بـگـــــــريـــز
(همان)

سنايی همین ديدگاه را دربارۀ وهم نیز مطرح میکند و معتقد است که تکیه بر وهم
برای دريافت حقیقت ،کاری نادرست و بیهوده است:
وهـــم و خـاطـــر دلیــل نیکــــو نیسـت

هــر کجـا وهــم و خاطـر است او نیست

وهـــم و خـاطـــر نـــــوآفريـــدۀ اوسـت

آدم و عقـــل نـــــــو رسیـــدۀ اوسـت

دانـــــد اعمـــی کـــــــه مـــادری دارد

لیــك چونـــی بــــــــه وهــم در نارد
(همان)41 :
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او نیز چون انديشمندان بزرگ جهان اسالم معتقد است که اين قوّه ،يعنی وهم،
شیطان درون و تحتتأثیر شیطان بیرون است (محمدزاده )1 -3 :1311 ،و درنتیجه به
مقتضای وجود و وجوبش از دايرۀ محسوسات فراتر میرود و حکم محسوسات را به غیر
محسوسات تعمیم میدهد ،حال آنکه حکمِ وهم فقط در چارچوب محسوسات
قابلاطمینان است و همین محدوديّت اجرايی و حکمی وهم است که آدمی متکی بر
اوهام را به ضاللت میکشاند:
ديو همکاسـه بـود بـر سفره تـا وهم و خیـال

در میان ديـد و عقلت در سفـر باشد سفیر

آدمی در جمله تا از نفس پــر باشد چـو گوز

هر زمانی آيـد از وی ديــــو را بوی پنیـر

در میــان غــــــرور و وهـــــم و خیـــال

(سنايی)122 :1310،
بســتۀ ديـو بستهگیــــــــــر مبـــاش
(همان)132 :

سنايی از واژۀ «ظن» هم چنین برداشتی دارد:
«ديدگاه مشهود آن است که ظن از واژههای اضداد است و در دو معنای شك و يقین،
هر دو کاربرد دارد؛ بديهی است که در جايی که معرفت يقینی به واقع وجود دارد ،اتکا
بر انديشههای مبتنی بر حدس و تخمین هیچ ارزشی نخواهد داشت؛ ازاينرو ،نمیتوان
در مقابل معارف الهی که توسط پیامبران الهی گزارش شده به معارف بشری که
براساس فرضیههای غیريقینی بهدستآمده اعتماد کرد» (شاکر:)102 :1336 ،
مکــن از ظــن بــــه ســـوی علــم شتاب

زآنکــه در ظـــن بـــود خطـا و صــواب
(سنايی)563 :1332 ،

مختصر آنکه در نظرگاه سنايی اين قوا نسبتبه قوای ادراکی باطنی ،شايستگی ادراک
و وصول به معرفت و حقیقت را ندارند و اتفاقاً آدمی از آنجايی که به جای دلسپردن بر
راهنمايیهای حضرت حق و پیغامبرانش ،اغلب بر عقل و ظنِّ خود تکیه میکند ،از
دريافت پیامهای حقیقت بازمیماند:
مَثَلــت همچــو مـــرد در کشتـــی است

زان تـــرا فعــل سال و مـــه زشتـی است

آنکـــه در کشتـــی است و در دريــا

نظــرش کـــژ بــــــــــــود چـــو نابینا

ظـن چنـان آيــدش بــه خیــــره چنــان

سـاکـــن اوی است و ساحـــل است روان
(همان)504 :
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 .9معرفتشناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی
هزل تعلیمی سنايی اغلب از جايی آغاز میشود که عقل و قوای باطنیِ اسیر نفس و ديو
رهزن ،الجرم آدمی را گمراه میکند و سد راه درک معرفت و حقیقت میشود؛ چنین
آدمی که اسیر اوهام و خیاالت خود است ،نه تنها از شناخت حقیقی فرسنگها دور
میماند ،بلکه از آنجا که تصور و توهمِ نیل به معرفت در او قوّت گرفته است ،با دين،
دينداران واقعی ،عالمان و واصالن به حقیقت و حتی با خدا محاجّه میکند و ابلهانه
خود را مُحق میپندارد .سنايی در آثار خود حکايتهای طنزآمیز شیرينی در هجو و نقد
اين افراد ذکر کرده است؛ روشی متضمن زبان تند و بیپروا ،موقعیتهای طنزِ حاصل از
تناقضات سخت بین هنجار و ناهنجار و صحنههای حیرتآور که برخالف عقل و عادت و
عرف جريان میيابند .همچنین سنايی اغلب در پايان حکايتهای هزلآمیز خود ،يك يا
دو بیت را هم به تحلیل و تفسیر داستان و اندرز مستقیم اختصاص میدهد .در ادامه به
تعدادی از اينگونه حکايات هزلآمیز اشاره میشود.
 .1-9التمثیل لقوم ینظرون به عین االحول

يکی از زيباترين اينگونه هزلهای سنايی ،حکايت پسری دوبین است؛ او بسیار
سرخوشانه و مغرور از بادۀ تصورات و کجبینی خود ،با پدر (نماد آنکه بهتر میداند و بلد راه
است ).دربارۀ معنای «احول» مناقشه میکند و معتقد است پدرش در تبیین احول به
معنای دوبین خطا کردهاست؛ زيرا در اين صورت او میبايست ماه را که در آسمان دو
تاست (!) چهارتا ببیند ،ولی او فقط دو ماه در آسمان میبیند .سنايی با ذکر اين
حکايت ،به کجانديشی انسان در معارف طعنه میزند:
ترســـم انــدر طــريــق شارع ديـــن

همچنانــی کـــه احــــول کــــــژبیـن
(سنايی)43 :1332 ،

سنايی در اين حکايت ،عالوهبر تأکید بر وحدت حقیقت ،با تمثیل قراردادن
ناکارآمدی يك حس ظاهری (بینايی) و خطاهايی که از محدوديّتهای کارکردی آن
حاصل میشود ،بر خطاهای معرفتی و شناختی در صورت اطمینان به قوای ادراکی
باطنی اشاره میکند.
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 .2-9التمثیل فی اصحاب تمنی السوء

گاهی در تخیل و تصورات آدمی ،يك حقیقت جای حقیقت ديگر را میگیرد و امورِ
درهمآمیخته ،با يکديگر مشتبه میشوند و اين موضوع بهطور مطلق ،ناشی از نحوۀ
عملکرد حواس باطنی نظیر حافظه و واهمه است .در چنین مواردی نیز خطاهای بزرگ
شناختی از انسان سرمیزند .سنايی حکايت بسیار گويايی برای اين معنی آورده است؛
بدين مضمون که شخصی از ابلهی میپرسد« :آيا تاکنون زعفران ديدهای؟» مرد با تفاخر
و البته قاطعیت پاسخ میدهد که« :نه تنها ديدهام ،بلکه بارها همراه با ماست ،زعفران را
خوردهام» .از همین پاسخ ،شخص متوجه خطای بزرگ ابله میشود و میفهمد که او
پیاز را در معنی زعفران تصور کردهاست؛ يعنی نه زعفران و نه پیاز ،هیچکدام را به
درستی نمیشناسد:
تــــو بصـل نیـــز هــــم نمـیدانـــی

بیهـــده ريـــــش چنــــد جنبــانــی؟
(همان)34 :

از اين تمثیل ،سنايی به اين نکته میرسد که آدمی که هنوز در تعريف و شناخت
خود عاجز مانده است ،چگونه میتواند ادعا کند به حقیقت دست يافته است:
آنکـــه او نفـــس خـويـش نشنـاســـــد

نفـــس ديگــر کســی چـه پرماســــد؟

علمــا جملـــــه هـــــرزه میالفنـــــد

ديــن نــه بر پــای هـــر کســــی بافند
(همان)34 :

 .9-9التمثیل فی اصحابالغفلة و الجهال

در اين حکايت سنايی بر احوال آن کسانی میتازد که چشم بر حقیقت میبندند و با
اوهام و تصورات خود دل خوش میسازند .شخصیّت اصلی اين حکايت ،زنگیِ زشترويی
است که در گذری ،آيینهای میيابد و حقیقت چهرۀ خود را در آن میبیند:
بینـــی پخـــج ديـــد و دو لــب زشــت

چشمــــی از آتـش و رخـــی ز اَنگِــشت
(همان)503 :

امّا اين زنگیِ زشت ،چنان گرفتار توهم زيبايی (پُرنگاری) خود است که حقیقتی را
که آينه بر او نموده است ،باور نمیدارد و تصور میکند آن صورتی که در آينه ديده
است ،تصوير شخص ديگری است که صاحبش به جهتِ زشتیِ بسیار ،آن را بر سر راه
نهاده است:
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گــــر چــو مــن پُرنگــار بـــودی ايــن

کــی در ايـــن راه خـــوار بـودی ايـن؟
(همان)

به اعتقاد سنايی ،بسیاری از انسانها در مسیر درک و دريافت حقیقت و معرفت به
چنین توهّمی دچار هستند و با اين تصورات و خیاالت غلط میزيند و عمر به سر
میکنند ،بدون آنکه از رازگويیهای آينۀ حقیقت بهرهای برگیرند؛ به بیان ديگر ،با وجود
اينکه خورشیدِ حقیقت همه جا را روشن کرده است و راه رسیدن به حقیقت را هموار،
اين انسان ها چنان در پیلۀ اوهام خود اسیر و کور ماندهاند که توانايی و عالقۀ ديدن و
ادراک روشنايی معرفت را ندارند:
نــــور خورشیـــد در جهـــان فاش است

آفــت از ضـعــف چشـــم خفـــاش است

تـــو نبینــی جـــز از خیــال و حـــواس

چـــون نــهای خـط و سطح و نقطهشناس

تــــو در ايـــن راه معـــرفــت غلطـــی

سال و مـــه مـانـــده در حـــديث بطـی
(همان)35 :

سنايی معتقد است که چارۀ چنین جهالت و توهم درمانناپذيری فقط مرگ است:
نیست اينجــا چــو مـــر خـــرد را بــرگ

مـــرگ با چنیـــن حـــــريفــان ،مــرگ
(همان)504 :

 .1-9فی الجاهل و یظنالعالم

در واقع خطر اين نوع جهالت ،يعنی جهالتی که توأم با ظن و تکبر آگاهی و علم باشد،
بیش از ساير انواع نادانی است؛ چنین تعصّبی برای فرد و جامعه آسیبهای بسیاری
درپیدارد .سنايی در حکايتی نمونۀ بسیار جالبی از افراد گرفتار در اين نوع جهالت را
ذکر کرده است :عدهای دور يك رافضی را گرفته بودند و او را میزدند .مردی از راه
میرسد و بدون هیچ پرسش و پاسخی همراه جماعت میشود و «بیش از آن زد که آن
گُرُه زده بود» .وقتی از او علت کارش را میپرسند ،سفیهانه ،امّا سرسختانه و با اطمینان
چنین پاسخ میدهد:
................................................................................
سنّیــان مـیزدنـــد و مـــن بــه دمـــش

مـــن ز جـــرمـش خبـــر نـــدارم لیــك
رفتـــم و بـهـــر مـــــزد هـــم زدمــش
(همان)552 :

سنايی چنین افرادی را بسیار مالمت میکند و سگ را از آنان برتر میداند:
از صفــات سگـــی تهـــی کـــــن رگ

ورنه

در

رستخیز

خیـــزی

سگ
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نـنـــگ دارد بـســـی بـه طبـــع و بـه دل

ســـگ عــالـــــم ز آدم جـــاهـــــــــل
(همان)

 .1-9التمثیل فی اصحاب المغرورین

آسیبرسانی اشخاص
در حکايت ديگری ،در کنار بیانِ گذرای برخی مفاسد اخالقی و اجتماعی ،از
متوهم بر شناخت حقیقت ،به خودشان سخن میگويد و داستان مرد کور گوژی را روايت
میکند که در حمام ،با اين توهم که عضوی از اعضای بدنش متورم شده است (خطای حسی و
شناختی) ،سوزنی در آن فرومیبرد و سپس از شدّت درد به درگاه خداوند نیايش و زاری
میکند تا دردش را تسکین دهد؛ بیخبر از آنکه آنچه موجب عذابش شدهاست ،خود او
و عمل ناشی از انديشۀ خطای خودش است:
ســوزن از دسـت بفـکـــن و رستــــی

کـــه از ايــن جهـــل ،جـان و دل خستی
(همان)514 :

 .6-9حکایت بقّال

ازهمیندست ،حکايت ديگری در حديقه میيابیم که مردی برای خريد به دکان بقّالی
رفت .بقّال چون سنگ صدگان نداشت ،معادل آن گِلِ خوردنی در کفۀ ترازو نهاد؛ مرد
خريدار به توهم سود و زيرکی ،دزدانه از آن گل میخورد ،غافل از اينکه بر زيان خود
عمل میکند:
مـــردمان جهــان همـــه زيــــن سـان

گشتـــه از بهـــــر ســـود ،جفتِ زيــان

خويشتـــن را بــــــه بــــاد بـــــرداده

آن جهــــان را بديــــن جهــــــان داده
(همان)512 :

به عقیدۀ سنايی ،آن کس که با تکیه بر رأی و ظنّ و خیال خود به جستوجوی معرفت میرود و به
اوهام و ترّهات ذهنی خود اعتماد میکند و با توهمِ اتصال به منبع حقیقت ،خود را از
تکاپوی درک حقیقت بینیاز میپندارد ،نه تنها با ارباب دين و علم ،بلکه حتی با خود خدا نیز
بر سر حقیقت معارضه و ستیز دارد؛ ازهمینروی است که میگويد :در درون هر انسانی يك
فرعون بالقوه نهفته است که اگر امکانات برايش مهیّا شود ،به منصۀ ظهور خواهد رسید:
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گـــر تــــرا در زمانـــــــه بــودی عـون

کـم نبـــودی بــــه فعـــل از فــرعــون

کــــه وی از غايــت پــــــريشــانــــی

وز کمــــال غـــــــــرور و نــادانـــــی

چـــون ســر بنــدگی و عجـــز نــداشت

پـــرده از روی کــــار خــــود بــرداشت

گفت مــــن بــرتـــــــــر از خدايـــانم

در جــــــهان از بلنـــــــــد رايــانـــم

همــــه را اين غـــرور و نخــــوت هست

لفـــظ فــــرعــون به هـــر جبلت هست

لیکــــن از بیـــــــم ســــر نیـارد گفت

دارد آن راز خـويشتــــن بــــــه نهفــت
(همان)33 :

سنايی نام اين کار را «فضولی» در کار خداوند میگذارد و اين نوع افراد را «فضول»
مینامد .چند حکايت جالب هم در همین موضوع در حديقه وجود دارد.
 .1-9داستان باستان
داستان باستان ،حکايت مشهور آن ابلهِ فضول است که بر انحنای اندامهای شتر (نمونهای
از صنع باری) ايراد میگیرد و میخندد که «چرا همۀ اندامهای تو کج است؟» (سنايی،

 .)45 :1332پاسخ سنايی به اين دست افراد چنین است:
تـــو فضــــول از میانــــه بیـــرون بـر

گـــوش خـر درخور است با ســــرِ خــر
(همان)

 .1-9التمثیل فی اعتقاد السوء و الخوف من قلّة الرزق

حکايت مردی است که غافل از رازقیّت و قاسمیّت خداوند و متوهم بر آنکه خود نانآور
و روزیدهندۀ خانوادهاش است ،از زير بار خرج اهل و عیال میگريزد تا در صحرايی بر
سر چاهی میرسد که مردی در آن چاه افتاده است .مرد از پدرِ فراری میخواهد تا در
ازای صد درم ،به پرندهای که در آن حوالی است ،آب دهد تا سیراب شود .از اينجا مرد
در موقعیّتی طنزآلود و شگفتآور قرارمیگیرد؛ هر چقدر که به آن پرنده آب میرساند،
پرنده سیراب نمیشود و اين اتفاق پندی میشود برای او تا از ظنّ نانآوری خود برهد و
به روزیدهی خداوند ايمان آورد:
زيــن هـــوسهـا چــرا نگــــردی دور؟

چنـــد دارد تـــــرا جهان مغــــــرور؟

پیش مـــــن قصّــــۀ هنــــر بــرخوان

به کدامــــین تــرهات نهـــم بر خـوان؟
(سنايی)332 :1332 ،
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 .3-9حکایت اصحاب الغفله

حکايت ابلهی است که از برزگری میخواهد برای نشاندادن احترام و محبّتش بدو ،به
جای پنبهدانه ،پنبه بکارد .سنايی اين تصور باطل را که کسی بخواهد در عکس مسیر
چرخۀ حیات حرکت کند ،عین دخالت در کار خداوند میداند و آن را زايیدۀ خیاالت
فاسد و توهمات دروغین انسان میشمارد:
زان کـــــه پیش عقــــول حکمتخــوار

پس خـــزيدن نیامـــده اســت بـــه کار

هــر چـــه يــزدان دهـــد بر آن مگزين

هــر چـه گردون کنــــد در آن منشــین

کآنچـــه آن نیست کـــرد هست کنــــد

وآنــچه ايـــن بــرفــراشـت پست کنــد
(همان)313 :

 .11-9حکایت مردی که گاوش را با خر همسایه عوض کرد

در میان اين دسته از حکايات سنايی ،از همه شیرينتر ،حکايت مردی است که در سالی
که وبای گاوان شیوع يافته است ،به خیال خود ،برای آنکه سود کند و بر قضای الهی
پیشی بگیرد ،گاوش را به همسايه میفروشد و در عوض ،خر او را میخرد .از قضا ،گاو
میماند و خر میمیرد .مرد که از درايت و تدبیر خود مغرور و از تقدير الهی مغفول است ،با خدای قادر
متعال اينگونه از در شکايت برمیآيد که «چون تو خر را ز گاو نشناسی؟» (همان.)420 :
 .11-9حکایت مناظره با گدا

معلوم است که سنايی به کار برخی از درويشان و عرفا هم شك میورزد و آنان را هم
گرفتار چنین توهّماتی در راه حقیقت و کشف باطنی میيابد .شاهد اين مدعا مناظرۀ
بسیار زيبا و گويای او دربارۀ يك گداست؛ وقتی از او علت گدايیش را میپرسد و او را
سرزنش میکند که «چرا دين به دنیا میفروشی؟» ،پاسخی که گدا میدهد ،نشان بارز
رعونت و خیالهای فاسد انسان در اين جهان و در مسیر زندگی است:
ابلهــانـــــه جــــــــــواب داد از صف

کـز پی خــــرقه و جــــــماع و علف

راست خــــواهــــی بدين تلنگ خوشم

اين کنـــم بـه کـــه بار خلق کشـــم
تا نباشــد بـــــــه کـــس نیاز مـــرا
(همان)564 :

زان ســـوی کديــــه بـــــــرد آز مـرا

«گدايی میکنم تا محتاج خلق نباشم» .به واقع ،هیچ کالمی به اين زيبايی و عینیت
نمیتواند بازگوکنندۀ اعمال و انديشههای جاهالنه و درعینحال متکبرانۀ آدمی در اين
جهان باشد.

معرفتشناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی113/

 .1نتیجه
سنايی هر سه حربۀ ادبی تعلیم ،هزل و انتقاد را برای دعوت انسان به معرفت و حقیقت
اصیل بهکارگرفته است .او پس از طرح تصوير کلی از جهان و هدف از خلقت انسان در
مسیر «لِکی اُعرف» ،مهمترين وظیفۀ آدمی را کسب معرفت وجودی و ادراک حقیقت
میداند .وی در آثار خود ،قوای ادراکی باطنی آدمی را منطبق بر اصول نظريات فالسفه
و متکلمان اسالمی مطرح و کارآيی آنها را معرفی میکند و درعینحال ،بر ناکارآمدی و
محدوديّت اين قوا تأکید میورزد .سنايی با يادآوری کاستی و ناکارآمدی قوای شناختی
و ادراکی ،انسان را در رهیافت معارف به هوشیاری و دقت فرامیخواند .وی عالوه بر
بیانات جدّ و پر از مالمت و خردهگیری به بیدانشی و جهالت خلق ،بهويژه داعیهداران
علم و شناخت ،با آفرينش حکايات و تمثیالتی که خود نام آنها را هزل تعلیمی
نهادهاست ،گوشههايی از رعونت و جهالت توأمان آدمی را در فريفتگی به خیاالت و
اوهام نشان میدهد و از انسان می خواهد که با گرويدن به زهد و دين ،راه رسیدن به
معرفت را با گامهايی استوارتر بپیمايد .بر مبنای اين پژوهش ،سنايی در اغلب حکايات
طنزآمیز با مايههای تعلیمی ،انسان ظلوم و جهولی را سرزنش میکند که به خیال و
توهم دريافت حقیقت ،با اهل معرفت ،واصالن حقیقت و حتی خود خداوند محاجه و
مناقشه میکنند و در عین جهالت ،ادعای شناخت دارند.
پینوشت
 .1هزل من هزل نیست تعلیم اسـت

بیت من بیت نیست اقلـیم است (سنايی)563 :1332 ،

 .5نصیحت داروی تلخ است و بايــد
چنین سقمونیای شکــــــرآلـــود
 .3تو به قوّت خلیــــفهای به گــهر
آدمی را میـــــــان عقل و هــــوا
آدمی را مدار خـــــــوار که غیـب
 .4روح انسان عجـايبی است عظیـم
بــــــلعجب روح ،روح انسانی است
تن ضعیف و قویدل آدمــــی است
لیك دارد میان گِــــــــل گوهــر
 .2فقها را غــــــرض از خواندن فقه
علما را ز پـــــــــی وعظ و خطاب

که با جـالب در حلـقت چکاننـد
ز داروخانـــــۀ سعدی ستــانند (سعدی)625 :1332 ،
قوّت خويش را بـــــه فعــل آور
اختیار اسـت شــرح کـــــــرّمنا
جوهری شد میــــان پردۀ غیــب (سنايی)563 :1332 ،
آدم از روح يافت ايـــــن تعــظیم
که در اين ديــوخانه زنـدانی است
آفريده تــــن از گِل آدمـــی است
نیست از خلق مـــــر ورا همـــسر (همان)522 :
حیلۀ بیــــــع و ريا و ســـلم است
جگر از بهـــر تعصب بــــه دم است
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زاهدان را ز بـــــــــــرای زه و زه
فاضالن را ز پـــــــــی الف فضول
ادبا را ز پــــــــــــی کسب لجاج
متکلم را از راه خیـــــــــــــــال

قل هواهلل احـــــــد ،دام و دد است
روی در رفع و جر و جزم و ضم است
انده نصب و لــــــن و جزم لم است
غم اثبات حــدوث و قـــــــدم است
(سنايی)26 :1310،
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